
Ministers worden regelmatig gevraagd om op een feestelijke manier linten 

door te knippen, een eerste steen te leggen of een fles champagne te 

breken. Op rituele wijze verklaren ze iets open. Ze wensen een schip 

behouden vaart en hopen hiermee dat alles goed gaat. Ministers worden 

zelden gevraagd om iets te beëindigen, te begraven of om een terugblik 

te verzorgen op iets dat voorbij is. Mij valt die eer, uitzonderlijk, wel te 

beurt. In 2000 mocht ik in Mores terugblikken op het dubbeljaar van de 

volkscultuur 1999-2000. Vandaag wordt mij gevraagd terug te kijken op 

10 jaar Decreet op de Volkscultuur, 9 jaar Vlaams Centrum voor Volkscultuur 

en 8 jaar Mores.

[ Bert Anciaux, Vlaams minister 
voor Cultuur, Jeugd,

Sport en Brussel ]

Het decreet wordt opgeheven, het Vlaams Centrum voor Volks-

cultuur fuseert met Culturele Biografie Vlaanderen en Mores 

verdwijnt van de tijdschriftenmarkt. Ik heb hierover echter geen 

spijt. Ze hebben goed werk geleverd, deze drie bewegingen 

vormen het eindpunt maar onmiddellijk ook een nieuw begin. Dit 

laatste woord is een eerbetoon.

Het Decreet op De Volkscultuur

Het decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en 

subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting 

van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur had tot doel via een 

ondersteuningsbeleid, gebaseerd op erkenning en subsidiëring 

van organisaties voor volkscultuur, de instandhouding, de waar-

dering, de kennis over en de verbreiding van de volkscultuur te 

bevorderen.

Het decreet benaderde de volkscultuur vanuit het gemeenschaps-

vormende karakter, vanuit de talrijke vrijwilligers die in de sector 

actief waren en nog steeds zijn, en vanuit het verenigings leven. 

Per thema kan slechts één organisatie worden gesubsidieerd. Zo’n 

organisatie moet een landelijke werking hebben, een dienst-

verlenende functie op zich nemen naar belangstellenden, of 

kennis en informatie uitwisselen over het thema dat tot haar actie-

terrein behoort.

Op basis van het Decreet op de Volkscultuur werden gedurende 

verscheidene jaren volgende organisaties structureel gesub-

sidieerd: Volkskunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, 

Familie  kunde Vlaanderen, het Steunpunt voor Industrieel en 

Weten schappelijk Erfgoed, het Centrum voor Sportcultuur, Kant in 

Vlaanderen, de Academie voor Streekgebonden Gastronomie, de 

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, het Firmament 

en het Instituut voor Vlaamse Volkskunst. In 2006 kende ik 

werkingssubsidies toe aan Variaties, Tapis Plein en het Centrum 

voor Agrarische Geschiedenis.

Door de ondersteuning van elk van deze organisaties wordt zowel 

aandacht besteed aan familiegeschiedenissen, de genius loci, de 

heemkunde, actuele erfgoedbeleving, tradities zoals de schutters-

gilden en het poppenspel, maar ook aan volksdans, het kantklossen 

en de geschiedenis van het voedsel, de voeding, het eten en de 

gastronomie. 

Sinds 2000 is er echter een niet te stuiten beweging op gang gezet. 

Namelijk die van de ‘vererfgoeding’ van de volkscultuur. Het is een 

positieve kansenscheppende evolutie die de volkscultuur haar 

plaats geeft: naast en tussen de musea, de culturele archief-

instellingen en erfgoedbibliotheken, binnen het lokaal, regionaal 

en Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, complementair aan erfgoed-

cellen en provinciale erfgoedconsulenten. De verenigingen, de 

vrijwilligers en de veelal belangeloze inzet binnen het vrijetijds-

concept bieden een meerwaarde en inspiratie voor nieuwe 

methodieken in het cultureel-erfgoedbeleid. Het cultureel-erf-

goed  beleid maakt geen onderscheid tussen paneelschilderkunst 

en rituelen, familiegeschiedenissen en familiearchieven, volks-

kundige musea en kerkelijke musea, verhalen en romans, 

spreekwoorden in een schilderij van Breughel en dialect-4
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woordenboeken. Het stopt trends, rages, dansen, schutters-

wedstrijden, carnavalsverenigingen en zoveel meer onderwerpen 

van de volkscultuur ook niet in een afzonderlijk vakje, noch werkt 

het aan een afzonderlijk beleid.

Musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken en orga-

ni  saties voor volkscultuur hebben alle een gemeenschappelijk 

doel: het cultureel erfgoed in Vlaanderen in kaart brengen, 

verzamelen, er zorg voor dragen, het cultureel erfgoed 

onderzoeken, de kennis erover vergroten en verspreiden en het 

cultureel erfgoed een actuele plaats en betekenis geven met 

respect voor de betekenissen die het cultureel erfgoed in het 

recente en minder recente verleden heeft gehad. Volkscultuur 

komt niet alleen aan bod in mijn cultureel-erfgoedbeleid maar 

evenzeer in mijn beleid met betrekking tot de amateurkunsten. 

Daarin ondersteunt de Vlaamse overheid allerlei vormen van 

creatief bezig zijn met bijvoorbeeld (volks)dansen, (volks)muziek, 

… Samenwerking tussen beide soorten organisaties, vanuit het 

creatief bezig zijn en vanuit de studie en het in stand houden van 

het cultureel erfgoed, is voor beide belangrijk. Het beoefenen en 

het in stand houden versterken elkaar. Binnen een internationale 

context worden deze verbanden verankerd in erfgoedgemeen-

schappen, een begrip dat geïntroduceerd werd door de Kader-

conventie van de Raad voor Europa over de bijdrage van cultureel 

erfgoed aan de samenleving (Faro 2005).

De volkscultuur maakt vandaag de dag volledig deel uit van het 

cultureel erfgoed. De gesubsidieerde organisaties voor volks-

cultuur zijn belangrijke spelers in het cultureel-erfgoedveld en 

vertegen woordigen een grote groep van verenigingen en 

individuen die het cultureel-erfgoedbeleid mee in de praktijk 

brengen.

De integratie van het Decreet op de Volkscultuur in een nieuw 

Cultureel-erfgoeddecreet vormt het sluitstuk van de beweging 

die in 2000 op gang is gebracht. De evoluties van de voorbije jaren 

in de volkscultuur, zowel op internationaal niveau als in Vlaanderen, 

laten duidelijke sporen na in de ontwerptekst van het nieuwe 

Cultureel-erfgoeddecreet. De introductie van het begrip 

erfgoedgemeenschap of cultureel-erfgoedgemeenschap is het 

mooiste bewijs hiervan. In Mores zijn er verschillende artikels 

verschenen over de Kaderconventie van Faro en deze erfgoed-

gemeenschappen. 

In het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, waaraan vertegen-

woordigers van de hele erfgoedsector actief meewerkten, maakt 

de Vlaamse Gemeenschap de keuze om landelijke kernspelers of 

landelijke organisaties die een ankerfunctie op zich nemen of een 

centrale rol spelen in zo’n cultureel-erfgoedgemeenschap, te 

subsidiëren. Deze organisaties staan ten dienste van de volledige 

cultureel-erfgoedgemeenschap. Ze hebben een voorbeeld   functie 

en zorgen vaak voor het cement binnen een cultureel-erfgoed-

gemeenschap. Het bindend element om actief van een cultureel-

erfgoedgemeenschap deel te gaan uitmaken is de gemeen-

schappelijke interesse, de passie en de zorg voor een bepaald type 

cultureel erfgoed. Zowel organisaties voor volkscultuur als musea 

of culturele archiefinstellingen kunnen zo’n rol op zich nemen voor 

een cultureel-erfgoedgemeenschap met een landelijke functie, 

een internationale uitstraling of een voorbeeldfunctie.

Het VlaaMs centruM Voor Volkscultuur (VcV)

Het VCV werd bij decreet opgericht in 1999. Het is de opvolger van 

de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde, afdeling 

Vlaanderen en tevens erfgenaam van het Centrum voor Vlaamse 

Volkskunst. Het VCV nam de taken van beide organisaties over. De 

internationale netwerken van de Koninklijke Commissie werden 

verder gezet evenals de taken van het Centrum op het vlak van het 

bevorderen van de studie van de volkscultuur, de uitbouw van een 

bibliotheek en documentatiecentrum en de advisering van de 

minister bevoegd voor Cultuur. Op basis van het Decreet op de 

Volkscultuur werd de ondersteuning van de verschillende gesub-

sidieerde organisaties toegevoegd als taak.

Het VCV heeft de voorbije jaren een voortreffelijke werking 

uitgebouwd. Het heeft de professionalisering van de sector mee 

vormgegeven, ervoor gezorgd dat internationale tendensen 

vertaald werden naar Vlaanderen, de sector in de belangstelling 

gebracht en ze hebben mee het voortouw genomen in het 

ontstoffen van het imago van de volkscultuur. Niet langer de 
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traditie en het verleden maar ook het leven van alledag en het 

alledaagse werden onder de aandacht gebracht. De Prijs van de 

Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2003 werd toe-

gekend aan Tinne Vandensande en Marc Jacobs voor hun 

gezamenlijke inspanningen om de volkscultuur de plaats te geven 

die het verdiende. Dit vormde een eerste kroon op het werk. 

Met het project Alpha bracht het VCV de sector van de volkscultuur 

volledig in kaart. Voor het eerst kreeg de Vlaamse overheid zicht 

op de omvang van deze sector, de knelpunten en de mogelijk-

heden. Eén van de grootste knelpunten is en blijft de vergrijzing 

van het verenigingsleven. Door de aandacht voor erfgoed edu-

catie, door ook in te zetten op hedendaagse volkscultuur, door 

trends en rages in de kijker te plaatsen probeert het VCV hier iets 

aan te doen. In haar werking behandelt het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur ook het thema interculturaliteit, de dialoog tussen 

verschillende culturen. De focus komt hierdoor niet alleen te 

liggen op Vlaamse volkscultuur maar verschuift naar volkscultuur 

in Vlaanderen. Een interessante verruiming, die tot aanbeveling 

strekt. 

Het VCV ontwikkelde haar werking verder en nam actuele thema’s 

op: mondelinge geschiedenis en immaterieel erfgoed in al haar 

verschijningsvormen werden tot speerpunten van de werking 

ontwikkeld. Het VCV besteedde ook aandacht aan archiefwerking, 

gaf input voor een circusbeleid, zorgde voor de verruiming van 

een museumdag en archievendag naar een Erfgoeddag, de feest- 

en eetcultuur in Vlaanderen met o.a. de organisatie van de Week 

van de Smaak, … 

In 2004 werd Culturele Biografie Vlaanderen boven de doopvont 

gehouden. Dit steunpunt richtte zich voornamelijk naar musea, 

archiefinstellingen, erfgoedcellen (die de erfgoedconvenants 

gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de lokale besturen 

uitvoeren) en de erfgoedbibliotheken. Culturele Biografie 

Vlaanderen coördineert ook de Erfgoeddag. 

Vele digitaliseringsvragen vanuit musea en heemkundige kringen 

zijn dikwijls van gelijke aard. Een project rond mondelinge 

geschiedenis van een erfgoedcel wordt volgens dezelfde methode 

ontwikkeld als een project rond mondelinge geschiedenis vanuit 

een organisatie voor volkscultuur, … Moet een heemkundige 

kring advies vragen aan het Vlaams Centrum voor Volkscultuur of 

aan Culturele Biografie Vlaanderen als het expertise nodig heeft 

voor het ordenen en toegankelijk maken van zijn archieven? Er zijn 

overlappingen en de grenzen zijn soms vaag. Organisaties weten 

niet steeds tot wie ze zich moeten richten.

Samen met de integratiebeweging van de drie decreten (het 

Archiefdecreet, het Decreet op de Volkscultuur en het huidige 

Erfgoeddecreet) in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet zijn in 

februari 2007 beide cultureel-erfgoedsteunpunten, CBV en het 

VCV, een fusietraject gestart. Het doel is te komen tot een stevig en 

performant steunpunt voor de hele cultureel-erfgoedsector. De 

nieuwe organisatie zal operationeel zijn tegen 1 februari 2008. De 

fusie heeft onder meer als doel schaalvoordelen te realiseren 

(meer bepaald een efficiënt gezamenlijk beheer van huisvesting, 

onthaal, bibliotheek, documentatie, ICT, …), knowhow uit te 

wisselen, kruisverbanden te leggen, nieuwe methodes te 

verkennen en te ontwikkelen, en in overleg met de betrokken 

sectoren sectoroverschrijdende activiteiten te bevorderen, kortom 

te komen tot een slagkrachtige organisatie.

Het nieuwe gefuseerde steunpunt heeft voor de roepnaam ‘FARO. 

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed’ gekozen. 

Mores. TijdschrifT voor volksculTuur in vlaanderen

Ook vandaag, in een technologische wereld, is een tijdschrift een 

handig instrument om te communiceren met je publiek. Je kunt 

het vastpakken, lezen in de trein, in de tuin, in je luie zetel, aan je 

bureau. Je ziet het tijdschrift ook fysiek staan in de kast, je kunt 

makkelijk terugblikken.

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur heeft zijn tijdschrift 

gebruikt om zijn kerntaken uit te voeren. Het heeft internationale 

tendensen gesignaleerd en toepasbaar gemaakt voor het 

cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het heeft bericht over Web 

2.0, de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage 

van het cultureel erfgoed aan de samenleving, UNESCO en de 

conventie over het immaterieel erfgoed, over het erfgoedbeleid in 

Nederland, in Wallonië, maar ook over 45 jaar Barbie, smileys en 

andere emoticons, houwtouwen en nog zoveel meer inter-

nationale tendensen en ontwikkelingen. In Mores werd ook 

aandacht besteed aan erfgoedprojecten, aan circussen in 

Vlaanderen, aan erfgoededucatie, erfgoed en digitalisering of 

erfgoed en het internet, … Met elk van deze artikels verspreidde 

het VCV kennis en expertise uit binnen- en buitenland in het 

cultureel-erfgoedveld. 

Het Decreet op de Volkscultuur, het Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur en Mores hebben hun dienst met verve bewezen. Ze 

hebben ervoor gezorgd dat belangrijke delen en belangrijke 

aspecten van het cultureel erfgoed in Vlaanderen onder de 

aandacht zijn gebracht. Elk heeft ervoor gezorgd dat de 

volkscultuur een belangrijke plaats heeft gekregen in het 

cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid, van de pro-

vincies, steden en gemeenten. Ze hebben er ook voor gezorgd dat 

de volkscultuur breed wordt gedefinieerd, dat culturele diversiteit 

een plaats heeft gekregen daarbinnen, dat internationale 

tendensen zijn door gedrongen in Vlaanderen. 

Vanaf 2008 start een nieuwe periode waarin de kennis en expertise, 

de meerwaarde van de sector volkscultuur, van het VCV en van 

Mores op gelijke voet worden gesteld als de musea, de culturele 

archiefinstellingen, de erfgoedbibliotheken, de erfgoedcellen en 

zoveel andere organisaties. Ik ben nu al benieuwd naar de nieuwe 

dynamiek en de kruisbestuivingen die dit moet genereren.

In elk geval, van harte bedankt voor wat geweest is en proficiat 

voor al het moois dat ongetwijfeld straks zal komen. n


